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RECURSO CONTRARTO A DESCIASSIflCAçÃO DE PROPOSTAL

llustrÍssimo Senhor, Presidente da Comissão de Licitâção, dâ Prefeiturâ Municipal de Alto Alegre

do Pindare - MA,

A empresa PROIEPLAN SERVIçOS EIRELI, pêssoâ ju.ídica dê direito privado, inscrita no CNPJ

sob o ns 30.052.887/0001-22, com sede nâ Rua Profeta lsaias, Ne 541, centro de Alto Alegre do Pindaré,

Marânhão, por intermédio dâ sua representante legal Senhor Mâtheus Henrique Sousâ Silvâ Carteira de

ldentidade ne 0340925120078 SSPMA, e inscrito no CPF sob o ne M0.329.823-76, tempestivamente,

vem, com fulcÍo na alíneâ " b ", do inciso l, do art. 109, dâ Lei ne 8666 / 93, à presença de Vossa Senhoria, a

fim de interpor.

RECURSO ADMINISTRATIVO

Contra a decisão do parecer técnico do setor dê êngenharia do Município de Alto Alegre do

pindare MA que des€lassificou a Empresa PROJEpLAN SERVIçOS EIRÊLl demonstrando os motivos de seu

inconformismo no articulado a seguir.

DOS FATOS SUBJACENTES

Destarte, os valores utilizados eín nossa propostâ estão em total acordo com o que

dêtermina o supramencionado editâ1.

REGTME DTFERENCTADO OE CONTRATAçÃO - RDC Ne OOll2021

PRO.IEPIAN SERVIÇOS ElREtl, CNPJi 30.052.887/000I -22 iuo proíêto tsotos, n. 54t, BoiÍÍo CêntÍo CEp: ô5.398.000
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DO OEJETO

1.i O obleto da presente licitâção é a escolha da proposta mais vantalosa para a Contratâção de

Empresa Especializada em SeÍviços Técnicos de Engenharia para recuperação e manutenção de

estradas vicinais ern diveÍsos povoedos no Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.

E importante esclarecer que de acordo com o item 11.1

"11.1 Declãrado o vencedor e decorrida a fase de
rêgularização fiscal de microempresa, empresa de
pequeno po.tê ou sociedade coopêrâtiva, se for o
câso, pod€á o licitante, que desejar apresentar
rêcuíso, maniíestar a intenção de recorrer
imêdiatamente epós o término de cada sessão, de
formâ motivãda, isto é, indjcando contra quat(is)
dechão(ões) pretende íecorrer e por quêis motivos,
em campo próprio do sistema."

No item 9.4 do editalonde no mesmo esclarece as condições para desclassificação da proposta q!e:

9.4. Podem sêr conside.adãs inexêquíveis as
propostâs com valorês globais inferiores â 70%
(setentã poÍ cento) do menor dos seguintes vatorês:
a) Média aritméticâ dos valores das propostãs
superíores a 50% (cinquentã por cento) do vãtoí do
orçâme.to estimâdo pela adminútração púbIca, ou,

b) Valor do orçamento estiínãdo peta
Administração Públicê.

9.4.1. Na situâção deste item, a administração
deveíá conferir âo ticitanrê a oportunidade de
demonstrar a exequibitidade da sua píôposta,
mediânte ditigêõciâs nã formã deste Edrtat.9.4.1.1.
Na hipótese acima, o licitante deverá dêmonstrar
que o vâlor da píopostà é compatível com â
execução do objeto licitado no que se refere aos
custos dos insumos e aos coefirientes de
produtividade âdorâdos nas composições de custos
unitários.

À proposta apresentada pelà PROIEPLAN SERVIçOS tlRÊLl encontra-sê totalmentê erêquível de acordo com o inciso l
do a igo 48' da lei 8.666 e tânbém no inciso Xt da Lei 10520/2002. Serão considerados inexequívêis as propostas
rnferiores a 70% do vâlor orçado pela âdministração ou pela média antmética dos valoÍer das propostas superiores a
50% do vslor orçado pela administração.

PROIEPtAN SERVIÇOS ElREtl, CNPJ: 30.052.887/OOO I .22 Ruo píoteto rsoios, n. 541, BoiíÍo CentÍo CEp: ó5.398-0Oo
Alio ÂlegÍê do PindoÍé- MA. e-moit:
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CONSTRT]TORA PIAUI€NSE EIREL: l5 2s0.000,00

]fL CONSTRUCOES E ]NCORPORACAO ÉIRÊ L 5.500.000,00

CHARLES D! MÊTO FERNANDFS 5.511.207.88

pREço ESIMADo pELA aDMtNISTRAçÂoj 5.s31.207,8a,

PREçO INEXEQUTVEL (igual ou inferior): 3.190.961,01

a proposta da empresa PRoIEPLAN sERVrços ETRELLT Íoi de 3.318.000,00 (tÍêr mirhôês cento e oitentâ mil reais) por

tanto fícando âcima dovalor considerado inexequíveltoínado assim a proposta e vâlidâ e dentío dos parámetrosvatidos

estabelecidos no item 9.4 do edita toínando a proposta toratmênte exequívet.

sêgu€ o êxposto pela engenharia do município acerca da proposta de preços apresentada pêlâ empresa pRorEptÁN

sERVrçOS ETRELt:

PROJEPLAN SERVIÇOS ElREtl, CNPJ: 30.052.887/OOO] -22 Ruo proíeto tsotos, n.54t, BoiÍo Cenho CEpi áS.3'8-OOO
Alto Ategrê do pindoró - MA, e-moit: , rri:.

3.380.000,ôc

ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA 4.105.862.93

CONSÍRUTORA COsTA R LTDA

lre!{!d
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"No plonilho orçomentotio proposto pelo enprcsa no trccho l,

em específrco o iten 2.1 (ESCAVAçÃO, CARGA E TEANSPORTE

DE MATERIAL DE 1e CATEGORIA (som<DMT<200m), COM

tS(AVAD1IBA HIDPAI)LICA| opretento em 5uo conpottçôa

todos os quantitativos com coeÍiciente5 inÍeriorcs oo proticodo

no mercodo e prcposto no wojeto bósico, o que nosdó tonbén

o cene2o de que este item não será possivel de set executodo

. cam nhão bas.utante com calacidade de 14m:- 188 kW:

A empresa dasponibilúará em ânexo, cotaÉo oçmentá ê de prestâ§ão de sewiços p.ra tocâção de máquina5 pesáda,

que sêrão necessárias pa.a a totál execução do§ seNiços. o mêsmo constâ tocação de câmrnhões bâscutanres com

cãpacidadêdê 14 m3 novalo.unitário de Rs 8o,oolH, totalnándo Rs 12.320,00 mensais, vâtor estê, infêrior ao inÍormado

na composição unitáriâ apres€ntadà cuiovâlorcorespondente esü nâ fâixê de RS 15ô95 o cusro horário de produção sem

á rncdêncie do 8Ot.

. Escavadêjíâ hidráutica sob.eestenês_capêcidadê 1,56m3_11BkW:

a empresâ djspôedeequip.mento p.óprioconÍormefotos em nexo bem como notá fis@tda óêsmá. Destê forma os.usrô(
necessários pãra gãrantir a completâ execução do eNiços dimiôuem @nriderãvelmente, Nesse âmbito, ainda que
bulcássemos talmaquiíáíio parâ locação, o preçoríoporto pêla empresà em retação ao.usro horário de produçãofôide
85 184,1094 sem â incidênciã do BDt, totatizando um. tocação mensat de ÂS 28.352,a4 mensais, reiterando, cáso nâo
dispuséssemos de ercâvâdê,6 hidáuhca própria, ê âindâ ssim, conseguiríamos uma loc.ção mensai com v.tores b€m

^ 
infeÍiores ao apresenrado em ptanitha decomposiÉo de cusros unitá.ios.

PRo.JtPlÂN SERVTÇOS ElRELt. CNpJ: 30.052.887/OOOl.22 Ruo
Alto Atêgre do pindoré _ MÂ. ê-moil:

BoirÍo Cenho CEp: ó5.398.000PÍoíelo lsoios, n.541.
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"Na planilha orçamentáia proposta pela empresa
no trecho l, em especifico o item 2.2
(coMPACrAÇÁO DE / IERROS A 100% DE
PROCTOR NORMAL) aprcsenta en sua
composíçâo todos os quantitativos com Çoeficientes
inferiores ao praticado no mercado e proposto no
pqeb básico, o que nos dá também a cerleza de
que este ilem náo será possívelde seíexecutado em
sua totalÍdade."

Justificaiiva:

aa m inhão tânquê com Grâcidade de 10.000I - 188 kW:

A emprera dispoíibilizâ.á êm .nexo, cotação orçamentária de prcsração de s€ruiços FErã tocação de máquinas pesadas

que serão ne.essáriás para á tot l êrecução dos seruiços. O mêsmo.ônsta loÉção de.áminhãô tânquê com câpacidadê

de 10.000 L.ovalor uniüáriode RS 85,00/H, totalúándo RS 13.090,00 mensâis, vãlol uíitárioeíe. inÍerioÍ ão informado

ná côhporição unitária apresentâda culo vâ lor .ôíespondênte e5tá na fâixa de ÂS 194,7634o custo horériô de prôdução

sem à incidência do BDl,totalizando RS 29.993,5636 mensais, deste modo, o valor proposto êm€otação orçamentárià em

anexo demon3trâ va lores infêriores ao que seria praticadoêm p anilha.

MotoÕivelâdoíâ -93 tW:

A empÍesà dispõe dê equipamento próprio conformê íotos em ânêxo b€m €ornô nota figcat da mesma. Oesta forma os

custos necessário5 pâra gâ.antira completâ erecução do servlços dimiru€m consideravêtmente. Nesse âmbito, êindâ que

buscá55êmostalmaquinário para locação,o prêço p.oposto petã emprêsa êm relação aocustohoráro de prôduçãoíoide

RS 161,3171 s€m a incidência do aot, toralizando omâ tocàçâo mensâl de RS 24.84283 meôtâis, reite.ando, cêso não

d is puséssêmôs de motonrveládore própria, ê a inda ássam, conseguiríamos uma tocação mensat de RS ss,oolH , n u m totát

dê nS 13.090,00 mensâis, vãlor bem inferior âo apresêhtado em planilha de composição de .usros uniiários e conforme

propostá orçahêntária de locaçâoem anêxô,

PROJEPLAN SERVIÇOS ElREtl, CNPJ: 30.052.887/0001 -22 Ruo Proíeto tsoios. n. 541, Eotno Centío CEp: ó5.398-000
Âlto AlegÍe do PindoÍé - MA, ê.môil:
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nolô compa.tador pé de cãrneÍo vibratório ãutopropelido de 11,6t 82kW:

A empresa disponibili.ãrá êm anexo, cotâção orçâmentária de prestação de serviçot para locação de máquinas pesadas

que serâo necessárias para a tota execuçãodosserviços.omesmoconstalocêçãode.olocohPâctâdorpédecârnêirono

vaior únitáro dê RS 73,00/H, rotáhzândô RS 11.242,00 me.sâit, valor !nilário este, rnferior ao rníormado na compo§ição

unitáíâ apreseitada cujoválorcorrespondenteestá nafàixàde R5128,8970o cu§to horánode produçãôsem a incidência

do BDl, totalúando 89 19.850,14 hensais, deíe modo, o valor proposto em cotaçâo orçamênÉria em anexo demonstíê

valôrês infeíores ao qúe seriâ praticado em plaíilha.

Iraror agricola 77 kW:

A empresa disponibilirará em an€xo, cotêção orçamentária de pÍeíação d€ serviços para lócãção de máquina5 pêsadas

que serão necessárias para a totãlerecução dorserviços. o mesmo consta locação detrator âgrÍcolâ no valorunitário de

RS 50,00/H, totâliuando RS 7-700,00 mênsâis, vãtor u.irário esre, inf€rior âo informado na composição unitária

ãpresentada, cujo 610rcorespôndentêêstá na faixa de RS 120,3553 o custo horário de produção sem a incidência do BDr,

totãlnando R5 18.534,87 mensais, dêstê modoi ô valôr propostô em corâção or!ãmêntá.ia em âôexo demonshâ valores

inlêriores ao que se.ia preticâdo em planilha.

'No plonilho orçohettó.io ptuposto pelo enpteso no te.ho l, en

especíico o iten 3.3 (CO4PO DE Bl)EtRO SD|C IOACM) oprcsato zn
suo composição todos os quoniroüvos @n coeíi.ientes ihÍeio.es oo

ptoticodo no mercodo e prcpo.to io yojetô bttsica, o que nos dó

tothbén o cenera de que esae Ít?n nõo saró possível de ser executodo

. Caminhão câíoceria com guindautocom càpacadadede 20t,m- 136 kwl

lubô deconcreto ârmado CA 1 D=1,00m

PRO]EPLAN SERVIÇOS ElREtl, CNPI: 30.052.88 7/000 I -22 Ruo proíeto
Allo AlegÍe do Pindoré - MA, e-mojt:

"No plonilhd otçonentotio propúto pelo ehpreso ho trccho l, en
especíiico o iteh i 4 (BOCA D€ BUETRO BDÍC |OACM EM CON1RFÍ1

ctclÓPico) oprcsehto en suo.o ros4ão voto.es onnó.ios i,Íerjorcs

oo proticodo no nercodo e prcpo*o no üojeto bósi.o, o que nos dó

lsoios, n'54'1, 8oiÍo CenlÍo CEP: ó5.398-000
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lustificêtival

tanbém o ceftezo .le que esft iren nõo seà possivel de set e'ecutodo

Boca 8SÍC D = 1,OO m esconsidade O" _ areia extrãida e brita píoduzida ' alas esconsas

"No plonilhd orydnehtotio píoposto pelo emPrcso na trccho I en

esoeciÍico o nen 4-2 IÍRANSPORTE cOM CAMTNHÃO BASCULANÍE DE

10 M3, EM VIA O1BANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO) qUE é dE

qrcnde rc\evôncio pôrc o exe.uçõo do obto, oqrcsehto eú sua

.onpotiçõo volores unitÓtios inleiores da proticoda ho nercdda e

ptoposto no prcieto btisico, o que nos do tombén o cefteÚ de que este

iten nõo seré possivel de set executodo en sua totdlidode "

CAMIN HÃO BA5CULANÍE 10 Iú 3, ÍRUCADO CABIN E 5IM PLES, PESO BRUÍO TOTAL 23,OOO KG, CARGA ÚTI1 MÁX IMA 15 '935

(G, D|SÍÂNCIA ENÍRE ElXOs4,8o M. POÍÊNCIA 230 CV:

a emprera disponibilizará êm anexo, cotação o.çamentána de pÍeÍaÉo de seNiços pa'a loÉção de máquinas pesàdas

qoe seíão nece$á.ias pâra a total execução dos serviços' O mesmo coÔsta locaçãÔ de câmlnhõês bâsculantes com

PRoIEPLAN SERVICOS EIRELI. CNPJr 30.052 's87lOO0l '22 Ruo PÍoleio lsolos' n'541' Boiío cênlro CEP: 65'398_000

allo AlegÍe do PindoÍe - MA e'moil
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capaodade de 14 m3 no valor unitário de RS 8O,OO/H, totalÉando 85 12 320,00 mensais, valor unitário este, infenor ao

nloímado nã compos(ão unitáíia apresentadê, cujo valor coÍespondente êná nâ fáixa de RS 97'52 o cuío horério de

produção sêm a incidênciâ do BD, totâlizandô RS 15.018,08 mensâis, dêste modo, o valor propÔsto em colação

orçámentáriâ eh anexo demonsna valores inÍerioresàÔ quê seria prâticádo êm planilhê.

D á.te do exposlo, âpóJ análise do parecê. técnico êncaminhãdo pelo setor d€ engenhar â, so[c tâmos a revÔ8âçàÔ da

des. alsifi.ação da p.opotta de ,reços dâ empresa PÀOIEPLAN SERVIçOS ElTELl, viío quê, a mesma entende que se!§ píeços

rrendem de roÍma satisíátória os 3erviços qle contêhplãm oobjeto do refêddo editalRDC 001/2021.

a empresa pRotEpLÁN SERVIço5 E|RELT com sede no Muni.ipio dê Alto Alegre do Pindaré, possui todo5 ôs rêquisitos

perr nenrês para a completâ êxêcução do ÍeÍerido objero, sendo umà emprera oio princjpait atividádês técnlco opêrâcionáis

contemplam serviçosde inÍraestrutura quêserão most.àdosnos contratos Ínmados êm anexo.

AIto Alegre do Pindâré - MA, 18 de junho de 2020

MATHEUS HENRIQUE

50USA DA
SILVA:04032982376

Assinado de forma digital poÍ
MATHEUS HENRIQUE SOUSA

DA SILVA:04032982376
Dados: 202I .06.21 l0:26:38
-03'00'

PROJEPLAN Sf RVIçOS EIRELI

Matheus Henrique Sousa da Silva

Clr 0340925120078 SSPMA

CPF: 040.329.823-76
Proprietário

PROJEPLAN SERVIçO5 ElREtl, CNPJr 30.052.887/000I -22 Ruo PÍolelo lsoios, n'541, 8oiÍÍo CenlÍo CEPr ó5-398_000
alio Alegíê do Pindoré-MA. e'moil:


